ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

Č. 10/2018
uzavretá v zmysle § 269 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení
Čl. I.
Zmluvné strany

1.

Poskytovateľ :
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Telefón:

-

Milan Groško – MGP, ako odborne spôsobila osoba
Miňovce 40, 090 32 Miňovce
46890971
1044655667
Obvodný úrad Stropkov,
odbor živnostenského podnikania,
ObU-OZP-2012/01217-2, č. živn. registra. 770 - 5903
SLSP, a.s. Pobočka Stropkov
0104636257/0900
SK74 0900 0000 0001 0463 6257
0907169750

ďalej len „ poskytovateľ“
a

2.

-

Objednávateľ :
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie :
IBAN:
Telefón, Fax:
Zastúpený:

Obec Kračúnovce, ako prevádzkovateľ pohrebiska
Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce
00322181
2020777561
Všeobecná úverová banka , a. s. pobočka Giraltovce
SK82 0200 0000 0000 0262 5522
+421 54 73 652 83
František Mašlej, starosta obce

ďalej len „ objednávateľ“
Čl. II.
Predmet zmluvy

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľovi poskytovať odborné rady a usmerňovať
pracovníkov pri prevádzkovaní pohrebiska v obci Kračúnovce v súlade so zákonom č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení na základe osvedčenia o získanom vzdelaní
s celoštátnou pôsobnosťou – odborná spôsobilosť podľa § 26 citovaného zákona.
2.2. Predmetom zmluvy o poskytovaní služieb je aj:
- Kontrolná činnosť pohrebiska a Domu smútku v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve – Funkčnosť, obsluha, hygienické štandardy a záznamy o uložení
v chladiacom zariadení § 17 – 22 zákona,
- Zameranie hrobového miesta pri úmrtí 1 x ročne, zaevidovanie a grafické zakreslenie
hrobových miest podľa § 17 ods.4, zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
- Odborná poradenská činnosť v súvislosti s výkladom zákona č. 131/2010 Z. z. o
pohrebníctve.

Čl. III.
Doba poskytovania služieb
3.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, počínajúc dňom 01.03.2018.
3.2. Vypovedanie zmluvy oboma zmluvnými stranami je možné len písomnou formou.
Výpovedná lehota trvá tri mesiace, začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho
mesiaca, kedy bola výpoveď doručená.
3.3. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa je možné aj bez uvedenia dôvodu.
Čl. IV.
Cena a platobné podmienky
4.1. Cena za poskytovanie služieb je dohodnutá vo výške 50,00 EUR /1 rok (slovom:
päťdesiat eur za rok).
4.2. Cenu uvedenú v bode 4.1. uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej
poskytovateľom do 28.februára príslušného roka, v ktorom boli služby poskytované.
Splatnosť faktúry bude 14 dní.
Čl. V.
Pracovisko poskytovateľa
5.1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že stálym pracoviskom poskytovateľa
pre výkon
predmetu zmluvy bude súkromná kancelária so sídlom v Miňovciach č.40 vybavená na tento
účel zodpovedajúcou kancelárskou a výpočtovou technikou a vysunutým pracoviskom bude
Dom smútku a pohrebisko v obci.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
6.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a je účinná po dni jej
zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
6.2. Zmluvu možno zmeniť a dopĺňať výlučne písomne formou dodatkov.
6.3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy pre jej podpisom oboznámili,
že zmluva sa zhoduje s ich súhlasom, slobodnou a vážne prejavenou vôľou a že zmluvu
neuzatvorili v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
6.4. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
6.5. Dňom účinnosti tejto zmluvy stráca platnosť Zmluva o dielo č. 1/2012 o zriadení
odborného zástupcu prevádzkovateľa pohrebiska v obci Kračúnovce uzavretá dňa 22.
februára 2012.
6.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po podpise obdrží každá zmluvná
strana jeden rovnopis.
V Kračúnovciach, dňa 20. februára 2018
Za poskytovateľa:

____________________________
Milan Groško
MGP

Za objednávateľa

____________________________
František Mašlej
starosta obce

